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                                             Poradnia Stomatologiczna i Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Cena

1 Badanie lekarskie stomatologiczne i instruktaż higieny jamy ustnej 100 - 200 zł
2 Badanie lekarskie kontrolne 50 - 200 zł
3 Badanie specjalistyczne i wydanie orzeczenia lekarskiego 200 - 500 zł
4 Lakowanie bruzd - za ząb (dodatkowo badanie kontrolne) 50 zł
5 Lakierowanie zębów lakierem z fluorem - za całość (dodatkowo badanie kontrolne) 50 zł
6 Opatrunek leczniczy, założenie leku (dodatkowo inna usługa zach. lub badanie) 50 -100 zł
7 Wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni Herculite  200-320zł 
8 Wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach Herculite 220-350zł
9 Wypełnienie światłoutwardzalne na powyżej dwóch powierzchni Herculite 250-350zł

10 Odbudowa zęba materiałem Herculite lub szynowanie zęba wł. szklanym za 1 pkt 250-400zł
11 Wkład standardowy koronowo - korzeniowy (dodatkowo wypełnienie) 100 zł
12 Ćwiek okołomiazgowy (dodatkowo wypełnienie) 50 zł
13 Dewitalizacja miazgi lub trepanacja zęba z opatr. (dod. kontrola lub inna usługa) 100 zł
14 Ekstyrpacja i opracowanie 1 kanału (zależy od metody leczenia) 200 - 250 zł
15 Ekstyrpacja i opracowanie 2 kanałów (zależy od metody leczenia) 200 - 300 zł
16 Ekstyrpacja i opracowanie 3 kanałów (zależy od metody leczenia) 200 - 350 zł
17 Wypełnienie ostateczne 1 kanału (zależy od metody leczenia) 200 - 250 zł
18 Wypełnienie ostateczne 2 kanałów (zależy od metody leczenia) 200 - 300 zł
19 Wypełnienie ostateczne 3 kanałów (zależy od metody leczenia) 200 - 350 zł
20 Leczenie tkanek okołowierzchołkowych, leczenie zgorzeli – za wizytę 200 zł
21 Skaling i polishing całości uzębienia 100 - 300 zł
22 Piaskowanie całości uzębienia 200 - 350 zł
23 Likwidacja nawisających wypełnień - ząb (dodatkowo kontrola lub inna usługa) 50 zł
24 Korekta zgryzu przez selektywne szlifowanie zębów - wizyta 200 - 300 zł
25 Leczenie chorób błon śluzowych - 1 wizyta (dodatkowo kontrola lub inna usługa) 100 zł

26 Zabezpieczenie cementu korzeniowego lakierem (dodatkowo kontrola lub inna usługa) 100 zł

27 Usunięcie zęba stałego bez znieczulenia 150-350zł
28 Usunięcie zęba mlecznego bez znieczulenia 120 - 300 zł
29 Płukanie kieszonki zęba (dodatkowo badanie kontrolne lub inna usługa) 50 - 100 zł
30 Usunięcie szwów (dodatkowo badanie kontrolne lub inna usługa) 50 - 100 zł
31 Wykonanie rtg zęba (dodatkowo inna usługa lub badanie kontrolne) 40 zł
32 Wizyta adaptacyjna (w zależności od czasu trwania) 100 - 200 zł
33 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe (dodatkowo inna usługa) 20 zł
34 Znieczulenie miejscowe (igła, strzykawka)(dodatkowo inna usługa) 30 zł
35 Wkład koronowo - korzeniowy cyrkonowy 1 000 zł
36 Wkład koronowo - korzeniowy lany 600 zł
37 Wkład lany dzielony 800 zł
38 Korona lana metalowa (cena nie zawiera wykonania korony tymczasowej) 700 zł

39 Korona akrylowa jako długo-czasowe uzupełnienie prowizoryczne (cena nie zawiera wykonania korony tymczasowej) 600 zł

40 Korona złożona lana, licowana porcelaną lub punkt w moście (cena nie zawiera wykonania korony tymczasowej) 1 100 zł

41 Korona tymczasowa lub punkt w moście tymczasowym (dodatkowo inna usługa prot.) 100 - 200 zł

42 Zacementowanie korony wykonanej w innym gabinecie lub po gwarancji 200 - 300 zł

43 Zdjęcie korony lub mostu przed ekstrakcją (cena x ilość filarów) (dod. badanie kontrolne) 100 zł

44 Proteza całkowita 1 200 zł
45 Proteza natychmiastowa lub usługa ekspresowa (dopłata do usługi protetycznej) 50% ceny usługi
46 Proteza częściowa do 4 zębów 800 zł
47 Proteza częściowa powyżej 4 zębów 1 000 zł
48 Proteza szkieletowa, szynoproteza 2 200 zł
49 Kosmetyczne elementy utrzymujące do protezy szkieletowej:
50 a) belka 1 200 zł
51 b) zasuwa Ceka, Servo – dental 800 zł
52 c) zatrzask Rhein , Bre- dent, "over denture" 1 000 zł
53 d) zatrzask Bre-dent 800 zł
54 e) zasuwa + podparcie cyrkon 1 000 zł
55 Wymiana wkładek elementów precyzyjnych (1 element) (dodatkowo podścielenie) 300 zł
56 Odbudowa korony na implancie (wycena indywidualna) 2 500- 10 000 zł
57 Płyta protezy „0”- dopłata do usługi wykonania protezy komercyjnej 200 zł

58 Siatka wzmacniająca, przerzut metalowy - dopłata do usługi wykonania protezy komercyjnej 250 zł

59 Proteza nylonowa, akronowa 2 200 zł
60 Proteza szkieletowa z acetonu (kosmetyczne klamry) 2 500 zł
61 Element metalowy lany do protezy (dodatkowo koszt naprawy) 300 zł
62 Naprawa protezy bez wycisku 200 zł
63 Naprawa protezy z wyciskiem (dodanie 1 zęba sztucznego i/lub klamry) 250 zł

64 Naprawa protezy - dodanie każdego następnego zęba lub klamry podczas naprawy protezy 50 zł

65 Podścielenie pośrednie 600 zł
66  Wkład koronowy ceramiczny Inlay, Onlay 1 200 zł
67 Szyna akrylowa + 1 wizyta kontrolna do 30 dni 800 zł
68 Szyna z Erkoduru + 1 wizyta kontrolna do 30 dni 700 zł
69 Wizyta kontrolna pacjenta z zaburzeniami w układzie ruchowym narządu żucia  300-400zł 
70 Wkład z włókna szklanego (dodatkowo inna usługa prot. lub zach.) 200 zł

71 Modele orientacyjne do planowanego leczenia protetycznego (dodatkowo kontrola lub inna usługa) 200 zł

72 Łyżka indywidualna do protezy częściowej (dodatkowo usługa proteza częściowa) 50 zł
73 Pelota w protezie (dodatkowo usługa proteza częściowa) 50 zł

74 Dopłata do stopnia ceramicznego (sztuczne dziąsło) lub frezowania korony (1 punktu mostu) 200-400zł

75 Licówka porcelanowa 1 200 zł
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76 Korona pełnoceramiczna (podbudowa cyrkon) 1 600 zł
77 Dopłata do zębów Ivoclar 200 zł

78 Wizyta dostosowawcza protez wykonanych poza gabinetem (dod. kontrola lub inna usługa) 50 - 150 zł

79 Dopłata do usługi na stopach złota- 20% usługi + cena materiału wg pracowni tech. 100 - 10 000 zł
80 Dopłata za udrożnienie kanałów (REENDO) (dodatkowo do innej usługi end.) 50 - 150 zł
81 Zaliczka na prace protetyczne minimum 30% wartości przed rozpoczęciem od 100 zł
82 Instruktaż szczotkowania zębów (dodatkowo inna usługa lub kontrola) 50 zł
83 Zastosowanie leków z użyciem szyny nazębnej łącznie z lekiem 1 200 zł

Zaliczka na prace protetyczne minimum 30 %
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